
 
 

19.c Förslag stadgar sid.1  
 

Antagna stadgar för Göteborgs Socialdemokratiska Partidistrikt av 
partistyrelsen 220610 

 
Dessa stadgar ersätter för Göteborgs partidistrikt kapitel 6 och 7 i partistadgarna. 
 

 

Partidistriktet ansvarar för 

• att värva medlemmar, 

• medlemsintroduktion, 

• utveckla medlemskapets värde, 

• utveckling och samordning av studieverksamheten, 

• facklig-politisk och övrig organisationsverksamhet, 

• samarbete med arbetarrörelsens barn- och ungdomsorganisationer, 

• stöd för organisations- och verksamhetsutveckling inom partidistriktet, 

• kontakter med socialdemokratiska föreningar, Socialdemokraterna i VGR – partidistrikt i 
samerkan och med partistyrelsen, 

• utveckling och samordning av politiken inom partidistriktet, 

• val och nominering av politiskt förtroendevalda, 

• utveckling av förtroendevalda, 

• utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom partidistriktet, 

• valorganisationen inom verksamhetsområdet, 

• tillsyn över stadsdelskretsarnas och föreningarnas verksamhet och utveckling,  

• de uppgifter som i andra partidistrikt åvilar arbetarekommuner 
 

Göteborgs partidistrikt utgörs av Göteborgs kommuns valkrets för val till riksdagen. 
Göteborgs partidistrikt är partiets lokala huvudorganisation. Göteborgs partidistrikt är också 
arbetarekommun. I det fall förutsättningar saknas för en föreningsorganisation enligt mom 
2, tar partidistriktet över ansvaret som åligger föreningarna enligt kapitel 8 i partistadgan. 
 

Partidistriktet antar för sitt verksamhetsområde en organisationsplan. Av denna ska framgå 
vilka socialdemokratiska föreningar som ingår i partidistriktet samt hur distriktet i övrigt är 
organiserat.  
 
Medlemmar som inte önskar ha sitt huvudmedlemskap i någon av de existerande 
föreningarna ska erbjudas direktmedlemskap i partidistriktet. 
 

Samtliga befintliga socialdemokratiska föreningar, inklusive föreningar inom 
sidoorganisationerna ska ingå i partidistriktet. För SSU-kommun/klubb gäller det endast i 
det fall den är ansluten till partidistriktet.  
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SSU-kommun/SSU-klubb som erkänner partiets stadgar och som begär anslutning till 
partidistriktet ska beviljas detta. Föreningens medlemmar som uppfyller kraven i 
partistadgan4 kap. 1§ 1mom erhåller partimedlemskap efter individuell anslutning. 
 

En facklig organisation kan anslutas som medlem i partidistriktet om organisationen har sitt 
säte inom Göteborgs kommun.  
 
Organisationens medlemmar erhåller partimedlemskap efter individuell ansökan.   
 

Representantskapet är partidistriktets högsta beslutande organ. Representantskapet håller 
årligen minst fyra ordinarie möten, varav ett är representantskapets årsmöte. 
 

Representantskapets årsmöte ska hållas årligen, senast april, på tid och plats som bestäms av 
distriktsstyrelsen. 
 
Extra representantskapsmöte och årsmöte hålls då distriktsstyrelsen så beslutar eller då 
minst två socialdemokratiska föreningar, som tillsammans har minst 1/3 av distriktets 
medlemmar, så begär. Extra representantskapsmöte kan behandla endast de frågor som 
upptagits i kallelsen. 
 

Kallelse till representantskapsmöte ska utfärdas av distriktsstyrelsen senast fyra veckor före 
mötet.  
 

Ombud utses för perioden fram till nästa representantskapets årsmöte. Varje organisation 
ansluten till partidistriktetsom har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser till partidistriktet 
har rätt att utse ombud till representantskapet enligt regler som i övrigt fastställs av 
representantskapets årsmöte. 
 

Medlem i förening som är ansluten till partidistriktet kan väljas som ombud för att 
representera sin förening. En medlem får inte representera mer än en förening på 
representantskapsmötet. 
 

Fullmakt för ombud och ersättare för dessa utfärdas av s-föreningens styrelse och sänds till 
partidistriktet inom av distriktsstyrelsen angiven tid. 
 

Fullmaktsgranskningen företas av distriktets revisorer och ska vara verkställd före 
representantskapets årsmötets öppnande. 
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Förslag till arbetsordning och dagordning för representantskapet ska upprättas av 
distriktsstyrelsen. 

 

Medlem i till partidistriktet ansluten förening har rätt att närvara vid representantskapets 
möten. 

 

Distriktsstyrelsens ledamöter, ersättare och föredragande har yttrande- och förslagsrätt. 
Yttrande och förslagsrätt har även revisorer och valberedningsledamöter. Partidistriktets 
personal och partistyrelsens representant har yttranderätt.  
 
Representantskapet beslutar om vilka utöver ombuden och de som anges i första stycket 
som har yttrande- och förslagsrätt. 
 

Endast ombud har rösträtt vid representantskapet. Varje ombud har en röst. Rösträtten får 
inte överlåtas.  
 

Motion kan väckas av varje enskild partimedlem eller socialdemokratisk grundorganisation 
som tillhör partidistriktet och den ska sändas till partidistriktets styrelse inom av denna 
angiven tid.  
 

Motionerna jämte distriktsstyrelsens utlåtande ska senast två veckor före 
representantskapsmötet sändas till föreningarna och representantskapsombuden. 
 

Ärende som behandlas på representantskapet ska vara berett av styrelsen, förutom vad gäller 
valärenden och revision av verksamheten.   

Vid representantskapets årsmöte  ska, utom övriga ärenden, följande behandlas. 

• Styrelsens och revisorernas berättelser för föregående år 

• Rapport från kommunfullmäktigegruppen, regionfullmäktigegruppen, 
riksdagsgruppen och kyrkofullmäktigegrupperna 

• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

• Val av förtroendevalda 
 

Representantskapets årsmöte väljer en valberedning för denna under en tid av minst ett och 
högst fyra år. För valberedningens ledamöter kan högst lika många ersättare utses. 
 
Förslag till kandidater för partiinterna val på representantskapsmötensänds till 
valberedningen inom den tid som fastställs av densamma. 
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Distriktsstyrelsen handhar ledningen av distriktets verksamhet i överensstämmelse med 
dessa stadgar och av distriktskongressen fattade beslut. 
 
Distriktsstyrelsen är, då representanskapet inte är samlad, distriktets högsta beslutande 
organ. 
 
Distriktsstyrelsen har arbetsgivaransvar gentemot den personal som anställs vid 
distriktsexpeditionen. Distriktsstyrelsen kan delegera personalansvaret. 

 
Partidistriktets styrelse ska senast den 15 maj varje år sända verksamhetsberättelsen till 
partistyrelsen över föregående år. 

 

Distriktsstyrelsen ska bestå av minst sju ledamöter. För dessa kan ersättare utses. 
Ordförande väljs särskilt. 
 
Antalet ledamöter i styrelsen ska bestå av ett ojämnt antal. 
 

Inom styrelsen kan verkställande utskott utses eller om representantsskapets årsmöte så 
beslutar väljs verkställande utskottet av årsmötet. 
 

Studieledare, facklig ledare och medlemsansvarig ska utses särskilt och ska ingå i 
distriktsstyrelsen. 
 

För granskning av distriktsstyrelsens och verkställande utskottets verksamhet samt 
distriktets räkenskaper väljer representantskapets årsmöte tre revisorer och tre ersättare. 
Ersättarna inkallas vid förfall för ordinarie revisor i den ordning de blivit valda. 
 

Till representantskapets årsmöte avger revisorerna utlåtande över räkenskaperna och 
distriktsstyrelsens verksamhet under föregående år samt tillstyrker eller avstyrker 
ansvarsfrihet. 
 

Distriktsstyrelsen kan låta genomföra omröstning inom partiet. Sådan omröstning ska vara 
rådgivande. Samtidigt med utsändandet av det omröstningen gäller ska distriktsstyrelsen 
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meddela inom vilken tid omröstningen ska vara verkställd och protokollet däröver insänt till 
distriktsstyrelsen. 
 
Behandlingen av frågan kan ske vid av förening utlyst möte, poströstning, elektronisk 
röstning eller på annat sätt enligt regler som fastställs av distriktsstyrelsen. 
 

Om omröstning sker på av förening utlyst möte ska föreningens styrelse sända protokoll 
över omröstningen till partidistriktet. I protokollet ska anges såväl hela antalet avgivna röster 
som antal röster för och emot de framställda förslagen. 
 

Slutligt beslut i fråga som har varit föremål för allmän omröstning fattas av 
distriktsstyrelsen. 
 

Distriktsstyrelsen beslutar om att inrätta utskott i partidistriktet. 
 

I Göteborgs partidistrikt ska ett facklig-politiskt utskott finnas. 
 

Det facklig-politiska utskottets uppgift är att 
• Skapa förutsättningar för de fackliga S-föreningarna vad gäller medlemsvärvning, 
• i samråd med distriktstyrelsen samordna och stimulera facklig-politisk verksamhet på 
arbetsplatserna, 
• bedriva opinionsbildning för partiets idéer och politik på arbetsplatserna, 
• i samråd med partidistriktet samverka med de lokala fackförbundsavdelningarna 
 

Facklig-politiska utskottet består av minst sju ledamöter samt minst sju ersättare.  
Samtliga ledamöter och ersättare förutom ordföranden utses av distriktsstyrelsen på förslag 
av de fackliga socialdemokratiska föreningarna.   
 
Facklig-politiska utskottets ordförande utses av representantskapets årsmöte, på förslag av 
partidistriktets valberedning. 
 

Distriktsorganisation kan inte läggas ner eller slås ihop utan partikongressens beslut. 
 

Dessa stadgar kan endast ändras efter beslut av partistyrelsen.  
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Övriga lokala bestämmelser stipuleras i ett reglemente som representantskapets årsmöte 
antar. Dessa får inte stå i strid med eller upphäva innehållet i stadgan.  


